
Mohács, 1933. december 10 Vasárnap. XXII. évfolyam 50' szám.

0HÍC8I
POLITIKAI ÉS TÁESADALBU HE TI LAT.

I
El«ftaet4>i Ara

Negyedévre 1 pengő 60 fillér. Száma : 16 fillér. Szerkesztőségi 88, kiadóhivatali telefón sz. 67

Az ifjúság és az állások.
Cs. B. múlt heti cikkére 

azt a megjegyzést hallottuk, 
hogy kissé túl merész és 
nyers. Mi az elsőnek örülünk, 
a másikat megértjük. Örü
lünk, ha az ifjúság merész. 
Annak kel! lennie. Mindig az 
ifjúság merészsége indított 
meg nagy dolgokat s az öre
gek bölcsebb mérséklete reá- 
lizálta azokat. De megértjük 
azt is, hogy nyers volt a 
hang, hiszen — a cikk sze
rint is — nem sok alkalma 
volt a más életkörülménye
ket követelő lágysághoz szok
nia, hiszen egész ifjú élete küz
dés, harc és reménytelen jövő.

Nekünk azonban más meg
jegyzésünk van az egészre, 
amit már több Ízben is kifej, 
tettünk, de amig a már be- 
idegzódott keresztény magyar 
mentalitás meg nem válto
zik, mindig aktuális lesz. És 
ez az állás kérdése.

őszintén szólva nem sze
retjük ezt a szót. Nem sze
retjük, hogy az apa azzal in
dítja el gyermekét, hogy majd 
annak idején jó állasa lesz. 
Nem szeretjük, hogy a kis
gazda „urat4* akar nevelni a 
fiából, nem szeretjük, ha az 
iparos azért iskoláztatja a 
gyermekét, hogy „könnyebb 
megélhetéshez44 jusson annak 
idején és nem helyeseljük az 
u. n. tisztviselő dinaszatiákat 
sem.

Mi az állás helyett a fog
lalkozást, a munkát szeret
nénk a lelkekbe ültetni. Mi 
az iskoláztatást az általános 
műveltség nyújtásának sze
retnénk látni, amely után a 
gazda fia ne szégyenkezzen 
az ekesszarvához visszatérni, 
az iparos fia ne féljen a gya- 
1 utói, a műhelytől és a tiszt
viselő fiának sem kell ,ál
lásba4* jutni, nézzen szét a 
a munka nagy piacán és ke
ressen foglalkozást magának.

Ezzel a mentalitással, ha 
ez beidegződne az uj nem
zedékbe, ha munkát és ke
nyeret keresnek és nem biz- 

I tos létrafokon felfelé Ívelő ál- 
| lásokat, egy olyan uj dolgozó 

magyar nemzet alakulna ki, 
amely sziklákat mozgatna 
meg és ez építené fel az 
igazi uj, nagy Magyarországot. 

Nem igaz az, hogy nincs 
foglalkozás és munka, leg
alább is nem igaz abban a 
mértékben, ahogyan ma hal
latják. Mennyi teendő lenne 
például még a magyar mező
gazdasági szövetkezeti érté
kesítés felépítésén. Hány 
gazdaakadémiat végzett fiatal 
munka erő tudna itt elhelyez
kedni egy kis üzleti érzékkel, 
egy kis élelmességgel. Nem 
állások ezek, de biztos ke
nyeret nyújtó foglalkozások. 
Es mennyi teendő lenne a 
keresztény magyar kereske
delem felépitésén. Miért ne 
lehetne a keresztény családok
nál is tradíció, hogy a fiú 
átvegye az apa üzletét és to
vább fejlessze? És miért ne 
lehetne elképzelni érettségis 
cipészeket? Hát szégyen 
lenne az, ha ilyen magasabb 
műveltséggel feküdne neki az 
ifjú apja foglalkozásának és 
valami újat, nagyot, alkotna 
ezen a téren. A kis cipész 
műhelyből lassan kis gyár, a 
mészáros boltból húsüzem, a 
szatócsból nagykereskedő le
hetne. Sokkal nagyobb kari- 
riereknek látjuk ezt, mint 
azon a létrán való felfelé 
haladást.

Persze ez nem azt jelenti 
— mint egyik cikkünket 
félre értették — hogy ne 
menjen senki tisztviselőnek, 
hogy azok talán nem végez
nének értékes munkát, de 
igen is jelenti azt, hogy nem 
csak ez az „úri44 foglalkozás, 
hanem „úri4* lehet valaki a 
műhely padja mellett is, mert 
az „úri ember44 fogalma nem 
foglalkozást, hanem lelki tar
talmat jelent.

Egy ilyen uj generáció olyan 
fellendülést jelentene a ma
gyar nemzetnek, amelyről 
ma még álmodni sem tudunk.

Nyílt levél
a hatóságok, intézmények, testületek, egyesületek 

vezetőihez és a nagyközönséghez.
Irta : vitéz Maroay Gyula

Az ar élénk visszhang, melyet 
a névmagyarosítás jogossága és 
szükségessége érdekében tett 
sajtó közlemények, a város kö
zönségében keltettek, arra inspi
rál engem, hogy jelen nyílt leve
lem során, megkeressem és meg
találva kiváltsam e hivatott ve
zetőknek és az Egyeseknek azt 
a feltétel nélküli elhatározását, 
amely a névmagyarosítás elő 
mozdítása érdekében is kötelező 
hivatásuk eszmei hitvallása mel
lett, annak gyakorlati megvalósí
tásához is vezet.

Ennek az elhatározásnak az 
útját pedig mi sem világíthatja 
meg követésre méltóbban, mint 
az a „magyar kultur fö ény“, 
amelyre sok, más nemzettel szem
ben, oly büszkén szoktunk hi
vatkozni, de amelynek elenged
hetetlen tartozéka, alapja és pil
lére, a kultúra nemzeti jellegének 
numerikus fölénye is; vagyis, 
hogy a hivatkozott

kultur fölényünk, vagy 
általános kultúránk, 
nemzetközi megvilágítás
ban is, jellegzetes tőlény 
vagy jellegzetes kultúra 
legyen.

Ezt pedig mással, mint a kul
túra megszemélyesitőinek — le
gyen az vezér vagy közkatona 
— magyar hangzású nevével, el
érni nem lehet! Nem, mert 
ahogy, nem jó portré az, melyre 
rá keíl festeni azt is, hogy kit 
ábrázol, úgy

nem lehet tiszta csengése, 
kifelé meggyőző, befelé 
megnyugtató ereje annak 
a faji kultúrának, mely
nek képviselőit, mint a 
nemzet egységéhez tar
tozókat, külön kell bemu 
tat ni, vagy félteni, hogy 
más nemzet vallja ma 
gáének.

Nem lehet vitás, hogy a faji 
kultúrát, hivatása és tehetsége 
szerint, ki ki egyformán köteles 
neve hangzásával is szolgálni, 

de kétszeres ez a köte
lezettsége annal, aki részt 
követel magának, a köz
élet irányításában.

Hogy ki, és mivel hivatott a 
magyar kultúrát szolgálni, maga, 
a mindennapi élet írja elő. Min
denki, aki magyarnak érzi és 
vallja magát, s mindennel, amit 
csak hivatása és a hazához való 

hűség fogalma, egyéni vagy egye
temes értelemben diktál. A ma
gyar földművelés, a magyar ipar, 
a magyar kereskedelem, a magyar 
népnevelés, a magyar tudomány
nak, még a laikus által való, 
nemzeti és nemzetközi értékelése 
is, parancsolóan követeli, hogy 
reprezentánsa, ne csak szellemé
ben, de külső jellegével, az u. n. 
körömpróbájában is magyar 
legyen !

Szívleljék meg és kövessék az 
igen tisztelt hivatott vezetők, a 
nemzeti egység fogalmának ezt 
a parancsszavát, a meggyőződés 
és meggyőzés erejével pedig, 
hívják, édesgessék közegeiket, 
híveiket, az egyetlen jogos és 
nemes tradícióktól megszentelt 
névmagyarositási akció zászlója 
alá.

Es ne az erőszak, de az igaz 
meggyőződés és meggyőzés ih
lete ébredjen fel a lelkekben, 
azokéban is, akik tévesen — elvi 
igazuk mellett, de nem mentsé
gükre — azzal érvelnek, hogy 
mért nem magyarosítják meg ne
vüket, az idegen nevű magas 
pozíciók birtokosai, azokéban is, 
akik másodrendű erőtlen indo
kokkal küzkődnek és azokéban 
is, akik előtt — amint azt hal
lottam valakitől — „mellékes és 
nem fontos, hogy kinek milyen 
neve van.“ Én ezekn.k a vitázók- 
nak, külön véleményűeknek és 
az akció elvi ellenségeinek, ma
gyar lelkiismeretére apellálok, arra 
a magyar lelkiismeretre, amely az 
érzés és cse’ekvés között nem 
ismerhet és nem érezhet diszhar
móniát. Nem ismerhet és nem 
érezhet, mert a

nemzeti érzés, az ezer 
éves, Ősi magyar múlt 
tradícióiból nyeri kifogy
hatatlan táplálékát, az 
idegen hangzású névhez 
való ragaszkodás pedig 
a bevándoroltság tuda
tának ébrentartása.

Amennyire közös és azonos 
ütőere van, a magyar érzés és 
magyar cselekvésnek, ugyanúgy 
ikertestvére az érzés egységének 
a magyar név egysége.

A lélek szülte motívumok ezek 
melyeket elhomályosítani, vagy 
tetszés szerint jobb időkre tenni 
nem szabad, mert ezeknek a 
lelki motívumoknak az elhallgat
tatása, egy értelmű volna azzal,
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hogy a belső érzésvilágunk a 
sokszor vak külsőségek kisebb 
ségévé sülyedt! .

Ezt pedig senki sem akarhatja, 
igy: ceterum censeo:

Magyar szívhez, magyar 
nevet!

e

(A cikk anyagtorlódás, miatt 
maradt ki múlt számunkból, amit 
azért kell külön hangsúlyoznunk, 
mert a csikk befejező gondolatai 
— igen érdekes találkozás — 
azonosok Papp Jenő vasárnap 
déli rádiokrónikájának egyes 
részeivel. A szerk.)

Frontharcos vacsora.
Szombaton este 8 órakor tar 

tolta a Frontharcosok Országos 
Szövetségének helyi csoportja 
társasvacsorájat a Pobisch féle 
vendéglőben. A bajtársak oly 
nagy számban jelentek meg, 
hogy a résztvevők száma a százat 
is túlhaladta Az érkezőket a 
frontharcosok tisztikara, élükön 
vitéz Horváth Kázmér dr. elnök
kel fogadta. A vacsora felszol
gálása után vitéz Horváth Káz
mér dr. elnök felkérésére az első 
poharat Magyarország kormány
zójának, vitéz nagybányai Horthy 
Miklós tiszteletére, míg a továb
biakat a helyi csoport diszeinö- 
kére emelték fel és üritették ki 
a megjelentek.

A jóízű vacsora után vitéz 
Horváth Kázmér dr. elnök emel 
kedett szólásre és intézett be
szédet a részvevőkhöz.

— A világháború vérzivataros 
fellegének elvonulása után — 
mondotta — már úgy volt, 
hogy ” frontharcosok kivesztek, 
hogy a nagy összeomlás maga 
alá temette a félvilággal vitézül 
harcoló frontharcosokat. Azt 
hirdették már, hogy nem akar
nak katonát látni, aki megvédje 
honját ezer külső és belső el
lenséggel szemben. Az volt már 
az egyöntetű megállapítás, hogy 
frontharcosok csak voltak, de 
nem lesznek többé. Hogy sírba 
szállt, megsemmisült az az esz
me, melyért vérüket ontották. S 
írnél A nagy világégés óta el 
telt néhány rövid ev beigazolta, 
hogy a frontharcosok, az öreg 
veteránok feltámadtak sötét krip
tájukból és velük él és ragyog 
a magára hagyottnak hitt eszme, 
hogy ma is alapja lehetnek egy 
nemzetnek.

— A magyar paraszt elvégzi 
fáradságos munkáját és Isten 
áldását kéri, hogy munkája dús 
gyümölcsöt hozzon. A magyar 
sors azonban a világháború 
után már akként alakult, hogy a 
magyar csak vetett, de mindig 
hiába. Mert amikor már érett a 
vetés, akkor zúgott rá irtó jég
verés.

— A frontharcosok is elvé
gezték négy évi kemény küzde
lem alatt a háború ezer pokián 
keresztül azt a feladatot, amelyet 
a nemzet rakott edzett vállaikra. 
Elvégezték és Isten áldását kér* 
téaf rá, de az aratás, a megérde
melt áldás már elmaradt. He
lyette a belső meghasonlás, az 
összeomlás nagy tragédiája ráz- 
kódtatta meg a szivüket, törte 
össze lelkűket és a vak bosszú 
Trianon átkát zúdította rájuk és 
a nemzetre. ,

— Éppen ezért az a szeretet, 
mely a frontokon fűzött egybe 
bennünket,kellhogy most is^össze 
fűzzön minden magyart, aki nem
zete sorsát szivén viseli Kell, 
hogy felekezeti, párt politikai és 
nézetkülömbségeken felülemel
kedve munkálkodjunk együtt és 
hiszem, hogy az áldás ha késik 
is, nem fog elmaradni Hiszem, 
hogy a frontharcosok sok évi 
kemény küzdelme nem volt 
meddő, a hős katonák kiömlő 
vére nem folyt hiába s eljön az
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2703 gyermek jár iskolába Mohácson Az isko ások statisztikája.

Az 1921. évi XXX. törvény
cikk értelmében minden város 
és község köteles az iskolába 
járó gyermekeit ótól 15 éves 
korig nyilvántartani és minden 
egyes tankötelesről törzskönyvi 
lapot készíteni. Városunkban 
ezt a feladatot a tanköteleseket 
nyilvántartó hivatal látja el, 
amelynek vezetője dr. Bartók 
Lajos I. o. aljegyző. Felkerestük 
őt hivatalában s ott meggyőződ
tünk róla, hogy tényleg minden 
egyes tanulóról törzskönyvi lap 
van felfektetve, amelyen a tanú 
lóknak neve, vallása, nyelvtudása, 
gondviselője, iskolája és még 
sok más adata van feltüntetve 
A törzskönyvi lapok azután is
kolák, az iskolák keretein belül 
pedig osztályok szerint vannak 
csoportosítva. Egy hatalmas 
irodai szekrény legnagyobb ré 
szét ezek a törzsícönyvi lapok 
foglalják el, amelyek kék kemény
táblás faszcikulusokban ízléses 
felírással ellátva iskolák szerint 
elkülönítve vannak elhelyezve. A 
tankötelesek nyilvántartása sok

Az egyes iskolák szermt a tanulók a 
oszlanak meg:

következőképen

összesen: 2703 tanuló.

A belvárosi rk. elemi iskolába jár: 575 tanuló
a külvárosi „ 99 99 99 374 99

a szőlőhegyi „ 99 99 99 92 99

a homorudi „ » 99 99 170 99

a belső rihai „ >> 99 99 100 99

a kanda táji „ w 19 99 122 19

a sárháti „ » 99 99 126 99

a püspökp tai „ 99 99 >9 127 99

a református 19 99 99 121 99

az izraelita 99 99 99 45 99

a görögkeleti >9 99 99 9 99

a gazdasági ismétlő 99 99 225 99

a községi iparostanonc 99 99 130 99

az: áll. polg. fiú és leány 99 99 397 9«

összesen: 2703 tanuló

A mindennapi iskolások közül 6—11 éves 1826
127
104

tanuló
99

99

99

99

99

99

99

99

12
13

99

99

a továbbképző 99 99 12—14 99 508 99

99 99 99 15 99 6 99

99 99 99 16 99 2 99
a tanonciskolás: 130 «•

Megtudtuk még, hogy Mo
hácsról (a szigetből) az iskola 
nagy távolsága miatt Herceg
szántó községbe 19, Dávod 
községbe 2 és Nagybaracska 
községbe 7, összesen 28 tanuló 
jár. Viszont más községből Mo
hácsra jár 1 elemi iskolás és 
108 polgári iskolás tanuló. Ezen 
adatokból megállapítható, hogy 

az idő, amikor ismét egy ország 
és magyar lesz a havas Kárpá
toktól a kéklő Adriáig.

A nagy éljenzéssel fogadott 
beszéd után a mohácsi II. Lajos 
Dalkör Adler Sándor főkántor 
vezénylésével bordalokat énekelt 
fokozva az amúgy is meleg, 
bensőséges hangulatot. Szárnyra 
keltek a bajtársak közös és 
egyéni élményei és késő éjszaka 
volt már, amikor az együvétar 
lozás láthatatlan szálaival átfonva 
tá. óztak.

és komoly munkát ad, de az 
eredmény is örvendetes: nincs 
iskoaketülő s így ma már nin
csenek ana fabéták. Csak a szi
getben vannak még nehézségek. 
Ott is mar öt iskola neveli az 
ifjúságot, de még mindig van 
néhány nagyon távol fekvő 
tanya, amelytől a legközelebbi 
iskola is távolabb van mint 5 
kilóméter, az itt lakó gyerme
keket azután — ha ezt külön 
kér k — a távolság miatt a tan- 
fe ügyelő felmenti az iskolába 
járás AÖideze tsége alól Kevesen 
kérnék mégis felmentést, mert a 
legtobo szü ő ismeri a non 
sco ae, séd vitae discimus elvét 
és a legnagyobb nehézségek 
árán is jara ja gyermekét isko
lába. A varos tanköteleseket 
nyilvántartó hivatalában kaptuk 
az alábbi adatokat:

Az 1933—1934 iskolai évre 
beiratkozott összesen 2703 ta
nuló. Ez a szám el;g tekintélyes 
és a vaios a város összes la
kosságának 15.81° 0 át teszi ki.

az iskolák (csak katolikus isko
lák) túlzsúfoltak, a szigetbe el
kelne még két egytantermes 
iskola, a városban pedig kiabáló 
szüksége mutatkozik a modern 
hygienikus központi iskolának. 
De kitűnik ezenkívül a felállí
tandó gimnázium prosperitása 
is, amire külön visszatérünk a 
legközelebbi időben.

P, Kiss Szaléz volt az 
első adventi est szónoka.

Vasárnap este fél kilenc órai 
kezdettel tartotta a mohácsi Ka
tolikus Legényegylet első idei 
adventi estjét, mely alkalommal 
P. Kiss Szaléz pécsi ferencrendi 
hittanár mondott beszédet.

Amikor P. Kiss Szaléz meg- 
jelent az előadói asztal előtt, a 
nagyszámú közönség tapssal 
üdvözö te

— Minden életet, minden cse
lekedetet — mondotta — minden 
megnyi vánu ast két erő, két irány 
jellemez Az egyik az a kotó, a 
másik a romooló Az egyik a 
pozi iv, a másik a negatív irány. 
Nincs a kotó munka rombolás 
nélkül, és nincs rombolás alko
tás nélkül

— Ha az egyház középkoráról 
akarunk hű kép; t alkotni ma
gunknak, akkor annik vizsgála
tában nem szabad szemelől té
veszteni ezen megállapítást. Mert 
csak ennek révén világosiik fel a 
kutató e ott, hogy a középkor
ban indított nagy katolikus ak
ciókat nem egyszer szinte ter
mészetszerűleg követte a reakció.

— Kis Pipin, nagy Károly 
idejében a kath. egyház emeli fel 
nyugateurópa népeit a pogány 
ság alacsony szi ivonalából es 
letelepedésükké a apjat rakja le 
az azóta kalakult nyugateurópai 
műveltségnek De a nagy belső 
átalakulást, a felemelkedést a nagy 
fejedelmek halala után nyomon 
követte az ellenhatás Utódaik 
gyenge keze alatt ismét erőre 
kapott a pogányság, ami annál 
könnyebben történt meg, mert a 
megtérés óta eltelt néhány évti
zed nagyon is kevésnek bizo
nyult ahhoz, hogy Krisztus ta
nítása me.y gyökereket veijen a 
katoukussá «ett le kesben.

— De ne n lehet elvitatni, hogy 
még akkor is, amikor az egyház 
hatalma Giliileaban megcsorhult, 
már erőteljes kaiookus megmoz
dulások mentek vegbe Szent 
István királlyal az élen megtérő 
magyarság, a Krisztus tanainak 
behodó ó Dán a. Svédország és 
Norvégia hiiűeiik az egyház nagy 
halaimat.

— Nem sokkal ezen megerő
södés után IV. Henrik már min
den eszközt megragadott, hogy 
kisajátítsa Szt. Péter fö di hely
tartójának a római pipának ha 
talmát. S bár a nagy küzdelem
ből IV. Henrik került ki veszte
sen, még sem tagadható, hogy 
a győzelem nem sokat használt 
az egyháznak Röviddel később 
ugyanis már egyes családok ha 
talmi vágyának végső kielégíté
sét szolgálta a pápai trón elnye
rése s igy szennyes fegyverek
kel ádáz küzdelem folyt, betöl
tése körül. Pápák és ellenpápák 
követték egymást s már-már olyan 
volt a helyzet, hogy ezen káros 
visszafejlődésnek nem lesz határa. 
Ámde Szt. Ferenc és Szt. Do
monkos hivó szavára életrekelt a 
mezítlábas szerzetesi hadsereg s 
elindult, hogy z visszavivja Krisz
tus országát És a kolduló szer
zetesek a nép áldozatos készsé
géből kolostorokat emeltek, uta
kat épitettek, mocsarakat csapoltak 
és kitartó munkájukkal megvetet
ték a további .fejlődést lehetővé 
tévő földművelést.
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— A középkori eseményekből l 
arra a megállapításra kell jutnunk 
hogy hiába verték egyesek Szt. 
Péter kőszikláján épült egyházá
hoz acélos sisaku fejüket, mert 
vérbe borulva, roncs fejjel kerül 
tek ki alóla. Akármilyen beteges 
hajlamú, világi gondolkodású, 
vagy korcsszülött ember is ült a 
pápai trónon, Krisztus egyháza 
sohasem ingott meg.

— De meg kell állapítani azt 
is, hogy a világ fejlődése csak 
akkor folyhat jó mederben, ha a 
pápák és királyok, papok és né
pek karöltve fáradoznak Krisz
tus igéjének diadalra juttatása és 
az emberi jólét megalapozása ér
dekében.

A kiváió szónok nagy hatású 
beszéde általános tetszést váltott 
ki a közönségből.

Beszéd után Huth Árpád sza
valta el Sajó Sándor „Magyar 
ének 1919 ben“ cimü költemé- ' 
nyét. Mély átérzéssel, kitűnő hang 
hordozással rég nem hallott szép 
szavalathoz juttatta a közönséget. 
Knittl Ilonka szavalata után Re 
zsonya Pál, Marton Kató és 
Knittl Ilonka közreműködésével 
egy egyfelvonásos színdarab ke 
rült még előadásra.
GOT GOT GOT GOT GOT GOT GOT jOT GOT GOT GOT GOT

December 16-án a 
városház dísztermében 
lesz a filharmonikus 

zenekar első önálló 
hangversenye.

Még élénk emlékezetében él a 
város közönségének az a nagy
sikerű szeptemberi előadás, ame 
lyet az újjászervezett Szinpártoló 
Egyesület mutatott be és ame 
lyen első alkalommal mutatko
zott be — teljes megelégedés 
se| — az uj zenekar is. Azóta 
is sokat hallottunk a zenekarról, 
örült a szivünk és a lelkünk, 
hogy meghódították Sik'ós egész 
társadalmát, de még szíve
sebben láttuk, hogy az első 
fellángolás után a zenekar ko 
molyán folytatta munkáját, hogy 
zenei tudását kicsiszolva min
denkor büszkesége lehessen an
nak a hálás és jóindulatú kö
zönségnek, amely olyan őszinte 
szeretettel kiséri minden vállal- 
kozását

Mint már jeleztük december 
lóán, szombaton este negyed 9 
órakor a városháza dísztermében 
megtartja a zenekar e ső nagy 
hangversenyét, amelynek egész 
műsorát kitölti a zenekar uj 
anyaga. A műsor a legkedvel
tebb zeneköltők műveiből lett 
egy beállítva és abban mindenki 
önmagára fog találni, mert nap
jaink legkedveltebb és legismer
tebb zenedarabjai fognak a ze
nekar hangszerein megszólalni. 
Brahms ; magyar táncai, Lehár: 
nagy egyvelegje, amelyben 21 
legszebb operettjének fülbemászó 
melódiái hivják majd emlékünkbe 
legkedveltebb színházi élményein 
két Majd Strauss János egyik 
örökszép keringője hívja fel a 
múlt melódiáját, de a forrószivü 
ifjúság is megtalálja a lelki vá 
gyait, mert Lincke : Egyiptomi 
szerenádja a maga sejtelmes 
keleti ritmusával kedves emléke
ket ébreszt fel lelkűkben,

De ott látjuk a műsoron Bizet 
nagy Carmen ábránSchubert: 
Három a kislány c egyvelegjét, 
végül Kálmán hatalmas erejű 
Fortissimóját, ame yben szintén 
a legkedvesebb és még ma is 
színre kerülő operett slágerek 
szólalnak meg. Mindezek felett 
kedves újdonsággal is szolgál a 
zenekar műsora, mert egy xilophon 
szóló betét is változatossá teszi 
az elsőrangúnak ígérkező műél
vezetet, sőt a mohácsi tanító 
ifjúság férfi quartetjének három 
énekszámát is hallani fogjuk, 
amely fegyelmezett és kiforrott 
énektudásával már eddig is 
kitűnt.

Reméljük, hogy a város egyet 
len zenekarának megmozdulását 
a város közönsége osztatlan 
szeretettel fogja most is felka
rolni és ezen a hangversenyen 
— amely iránt már most is igen 
nagy az érdeklődés — mindenki 
jelen lesz, akit érdekel a mu 
zsika és ezen keresztül magyar 
kulturális erőfeszítésünk, fajtánk 
élniakarásának törhetetlen ereje.

Egyben örömmel állapítottuk 
meg, hogy az egyesület bevál 
tóttá régi ígéretét, mert a hang
verseny belépőjegyeinél, tagjai 
számára már is számottevő ked 
vezményt nyújt. Ugyanis kétféle 
helyárak lesznek és pedig 1 50 
P és 1 20 P ős árban. Ezen je
gyeket a tagok 1 20 P illetve 
1 P ős árban kapják, ha az elő
jegyzés alkalmával vagy pedig 
az esti pénztárnál a már most 
kikézbesítés alatt álló tagsági 
igazolványukat felmutatják.

Az egyesület vezetősége a nagy 
érdeklődésre való tekintettel már 
most felkéri tagjait, valamint a 
hangverseny után érdeklődőket, 
hogy jegy előjegyzéseiket Káldor 
Jenő egyesületi pénztárosnál — 
a délutáni órákban — már mos 
tan eszközöljék, mert a város
házi díszterein csak korlátolt 
befogadó képességű.

Bizonyosak vagyunk, hogy 
Brand Ede igazgató szellemi 
vezetése és Virág Elemér kar
nagy betanítása mellett megin
dult gyönyörű kulturális fejlődés 
mindenkor a városunk díszére 
fog válni.

— A kormányzó névnapja. 
I Szerdán ülte meg vitéz nagy

bányai Horthy Miklós, Magyar 
ország kormányzója névnapját. 
Ezen a napon az egész ország 
lakossága szeretettel adózott a 

1 kormányzó személyének s min- 
[ dcnhol ima szállott az égbe kö

nyörögve a legmagasabb trónus
nál hosszú életért s hogy bölcs 
vezetése kivezesse ezt a szegény 
országot a jobb jövőben. Mohá
cson a belvárosi r. kát. plébánia 
templomban volt ünnepi szent 
mise, amelyen a katonai és pol 
gári hatóságok és intézmények 
képviselői, valamint a nagyközön
ség szép szambán vett reszt.

— a Misszió kérelme. A 
Szociábs Misszió Társulat szere
tettel kéri tagjait és a megértő 
társadalmat, hogy karácsony kö 

zeledtével legyenek segítségünkre 
és adakozzanak szegényeink tá
mogatására ki ki tehetsége és 
kedve szerint. Tagjainkhoz ivet 
küldünk, melyre kérjük feljegyez
ni az esetleges pénz, termény, 
használt ruha és kalács ado
mányt. A kalácsot szíveskedjenek 
22 én délután 1 órától 4 óráig 
a Legényegyletbe küldeni, ahol 
azt a Misszió tagjai át fogják 
venni. A többi adományt kérjük 
előkészíteni és a gyűjtéssel meg
bízott cserkészeknek átadni. 
Végül azokhoz fordulunk, akik 
nem tagjai a Missziónak, hogy 
adományaikat folyó hó 20 ig 
szíveskedjenek elküldeni ahoz, 
aki lakásukhoz legközelebb esik. 
Gyűjtők : özv. Földváry Adolfné, 
Mayer Vilmosné és Schmidt 
Károlyné. A kiosztás folyó hó 
23-an a Legényegyletben ünne
pélyes keretek közt lesz meg
tartva. Legyen ott minden Misz- 
sziós! Érdeklődőket szívesen 
lát az elnökség.

— Halálozás Margitay Béla J 
ny. m. kir. százados életének 
57-ik évében, folyó hó 2-án 
Budapesten, hosszas szenvedés 
után elhunyt. A szomorú hir 
özv. édesanyját, özv. Margitay 
Petemét, dr. Margitay Lajos 
polgármestert, fivérét, özvegy 
Szlamay Béláné szül Margitay 
Jolán nővérét ejtette bánatba s 
mély és őszinte részvétet keltett 
Mohács városában mindenkiben 
a gyászbaborult csalad iránt. 
Halálát még Budapesten lakó dr. 
Margitay Valér fivére s kiterjedt 
széleskörű rokonság gyászolja. 
Temetése kedden délután 2 óra 
kor volt az I. sz. honvédkórház 
halottasházából a rákoskeresztúri 
uj katonai temetőbe.

— Adventi est dec 8 án a 
Kát. Legényegyletben A Mo
hácsi Kai. Legenyegyle: d c. 8 > n, 
Szeplőtelen Fogantatás ünnepen 
tartja az idei második valasos 
estjet a következő műsorral: 1. 
Szavalat. 2. Beszed Tartja: 
Koródi Katona János őrs.'ág- 
gyűlési képviselő. 3. Szavalat. 4. 
Színdarab. „Jöjj és kövess” 
Evangéliumi esemény két képben. 
Fordította : Vasvári Gizella. Sze
replők : Egri Karoly, Roller Ka
roly, Rezsőn} a Pa), Knittl Ferenc, 
Hutii Ar ad, Papp József, Laki 

| János.
— Bleyer Jakab meghalt. 

Dr. Bleyer Jakab ny. miniszter, 
, egyetemi tanár kedden este 59 

éves korában Budapesten meg
halt. Az elhunyt a villanyi kerü
let képviselője volt. Temetése 
pénteken délután volt Búd pesten. 
Értesülésünk szerint a Nemzeti 
Egység Partja nevében Schmidt 
Miklós dr. a magyarbólyi kerület 
országgyűlési képviselője koszo
rút helyezett el az elhunyt sirjara.

— Óvoda hir. F. hó 17-én d 
u. 4 órakor a Legényegyletben 
a négy ovuda együtt karácsonyi 
ünnepélyt tart. Mindenkit meg
hívnak és szeretettel varnak. Bő
vebb műsort a jövő szambán 
közlünk.

— Mikulás a polgári iskolá 
bán. Múlt szombaton délután a 
mohácsi allami polgári fiú és 
leányiskola sikerült mikulás ün
nepélyt rendezett, amelyen a szü
lők majd teljes számban megje
lentek. A müso on kisebb szín
darabok, szavalatok mókák vol
tak s általános tetszést arattak.

— Megindult a jégzajlás. 
Szerdin a hirtelen beállott hideg- 
gél megindult a jégzajlás a Du
nán. Meg igen gyenge, de elég 
nagy jégtáblák úszkálnák méltó
ságteljesen délnek, biztatva a 
mohácsiakat, hogy a hideg erő- 
södísével ők is erősödnek s meg
hozzák a téli hidat.

— a rádió és a régi előfize
tők. A radiohallgatók, de más ol
vasóink is bizonyára mar értesül
te: a rádió azon nagy kedvez
ményéről, hogy aki most a rá- 
diohet tartalma alatt lép be az 
előfizetők taboraba, az több hó
napig ingyen hallgathatja a rá
diót. Szep-szép ez a j reklám 
és a kedvezmény is, azonban erre 
az öreg rádió előfizetők azt 
mondjak, hat mi mit vetettünk a 
rádió ellen, hogy ugyanakkor 
semmi kedvezményben nem ré
szesülünk ? Az a bününk, hogy 
mar évek óta előfizetői vagyunk 
a rádiónak es a mi filléreink tet
tek lehetővé, hogy a rádió any- 
nyira megerősödött, hogy ily nagy 
kedvezményekkel csábíthatja az 
uj előfizetőket. Mindenesetre egy 
kis igen jo >os keserűséget keltett 
a reklámnak ez a faja a régi elő
fizetők táborában.

— Bosszantó áramzavarok. 
Ezen cim alatt közölt hírünkre a 
Baranyai Villamossági R. T. le
velet küldött, melyben ismerteti 
az előállott áramszüneteket. Esze
rint a leghosszabb volt a leg
utóbb általunk is jelzett majd 
félnapos szünet, a többiek pár 
percesek voltak. A levél az igaz
ság megállapítása érdekében teszi 
észrevételeit, amire mi ugyanezt 
felelhetjük. Mi sem irtunk hosszú 
áramszünetről, épp azt irtuk, hogy 
pár percesek, de gyakran ismét
lődnek s ezért bosszantóak. Ami 
aztán a levél azon megjegyzését 
i leti, hogy ezek a mohácsi háló
zat hibájából származnak, meg
jegyezzük, hogy a közönségnek 
végtére is ez mindegy. Vannak 
és bosszantóak, mert néha a leg
rosszabbkor jönnek. Lapunkat 
mindig az igazság keresése ve
zette s nem az a célunk, hogy 
ok nélkül bíráljunk, hanem a té
nyeket, a valóságot Írjuk meg. 
Ha, már most el is fogadjuk, 
hogy a mohácsi hálózat volt a 
hibás, tény az hogy azelőtt nem 
volt ilyen meglepetésekben ré
szünk.

beLVüíok a 7nea/uuer eüv 
jeleinél és fejfájásnál 

Gyógyszertárban kapható.



4 MOHÁCSI HÍRLAP____________________________________ 19j3. december/T0.

— Tanonc-cserkészek ava
tása. Mohács megyei varos közs. 
iparos és kereskedőtanonc isko
lájában mar ez év tavaszán meg
alakult a cserkészet A jó cser
készmunka egyik nagyon fontos 
állomásához érkezett a szorgal
mas tanonc cserkészek 304. sz. 
II. Lajos királv nevét viselő csa
pata- Folyó hó 10 én, vasára ip 
délelőtt 11 órakor tartja a városi 
tornacsarnokban fogadalmi ünnep
ségét és avatását. Az avatáson 
a Cserkészszövetség részéről 
vitéz Széki Pál kerületi főtitkár 
vesz reszt. A tanonc cserkeszek 
ezen lélekemelő s Mohácson uj 
cserkészösvényt vágó ünnepségére 
az iskola igazgatósága ez utón is 
meghív minden cserkészbarátot, 
de különösen az iparosokat es 
kereskedőket.

— Országos vásár. Folyó 
évi december hó 18 án országos 
állat és kirakodó vásár lesz 
Mohácson, amelyre vészmentes 
helyről mindenféle állat felhajt
ható.

— Megérkezett a fejérmegyei 
savanyu káposzta és savanyu 
répa, fejek is kaphatók Pap Jó
zsef jűszerkereskedőnél.

— Sajtóper. A budapesti kir. 
törvényszék Méhes tanácsa múlt 
hó 27-én tárgyalta Balint István 
sajtóperét, amelyet Káldor Miklós 
indított ellene az annak idején 
közismert zászló ügy miatt. A tör
vényszék Bálint Istvánt bűnös
nek mondotta ki s ezért sajtó 
utján elkövetett rágalmazásért 
100 pengő pénzbüntetésre, — 
nem fizetés esetén 10 napi fog
házra változtatva — Ítélte el, 
egyben 100 pengő költségben 
marasztalta el. A vádlott feleb- 
bezezett az ítélet ellen.

— Az első hó. Az idei ősz 
messze belenyúlt a télbe, hanem 
is a hivatalos télbe. Mig más 
években már október végén, de 
legkésőbben novemberben alá 
szállnak az első hópelyhek, az ■ 
idén az első hó december 3-ra 
virradó éjjel hullott alá az egek
ből s festette fehérre, téliesre a 
tájat. Már előtte két nappal, majd 
ismét utána napokon keresztül 
hideggé változott az idő s a hir
telen változás megdidergette az 
embereket.

— Megvalósítják a benzin — 
útadót. Annak idején lapunk is 
foglalkozott azzal a javaslattal, 
amely a mostani autó útadót he
lyett a benzin uiadót proponálta 
Ez lenne a legigazságosabb elin
tézés, mert eddig ugyanakkor adót 
fizetett az az autó is, amely na
ponta több száz kilométert futott 
és az is, amelyet hetenkint csak 
egyszer használtak A pénzügy
minisztériumban lefolyt tárgyalá
sok során a pénzügyminisztérium 
hajlandónak mutatkozott a kérdés 
ilyen megoldására s jelenleg meg 
csak egyes részlet kérdésekről 
folynak a megbeszélések.

— Olcsó nyúl I A mohácsi 
vadásztársaság értesíti Mohács 
közönségét, hogy vadnyulat da
rabonként 1.20 P ért bocsát bárki 
rendelkezésére. Előjegyzéseket 
hétfő délig elfogad Bauer Karoly 
vas- és íüszerkereskedö.

— Dohányzóknak áldás a 
Negro. Negszünteti a kellemet
len szájizt, üde lehelletet ad, a 
gjomrot nem izgatja. Köhögésnél 
rekedtsegnél nélkülözhetetlen.

Meg kell tiltani az idegen gyűjtéseket a városban.
Még Mindenszentek napja alkat- | 

mából szóvátettük, hogy a temető j 
höz vezető útvonal tele volt kol
dusokkal, akiknek azonban a leg
nagyobb része idegen volt.

Egész biztosan voltak 
köztük hivatásos koldu
sok is, akik végigjárják 
a városokat, falvakat s 
az emberek jószívűségét 
kihasználva, tekintélyes 
jevedelernre tesznek szert. 

Ezek aztán annyira megszok
ják ezt az életmódot, hogy még 
munka alkalom esetén sem haj 
landók munkát vállalni, mert hi
szen igy sokkal könnyebben 
megélnek.

A városnak módot keli találni 
arra, hogy ezek a különféle ké 
regetők eltűnjenek innen, mert 
ha van még a lakosságnak feles 
leges fillérje, akkor éppen elég 
szegény ember van Mohácson is, 
aki erre rá van utalva.

Egy másik rákfenéje a mai vi
szonyoknak a különféle célokra 
való gyűjtés. A nyitott üzletek
kel rendelkezők és a főbb út
vonalakon lakók jól tudják, hogy 
alig van nap, amikor ilyen adó
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— Fűtődnek a pécsi Balo- 
kányi ligetben ... A pécsi 
Balokányi ligetben felépült városi 
Népfürdőnél esténként érdekes 
látványossága van: Sókszay Ká
roly pécsi hölgy fodrász es felesege 
vezetésevei most egy kis csoport 
este 8 érakor megfürdik a fürdő 
ben. A fürdésről naponta fe jegy
zéseket vezetnek, amelyen a le
vegő és a víz hőmérsékletét és a 
nézők számát is megörökítik, 
így a napokban 2 fokos hőmér
sékletű levegőben s alig 5 fokos 
vízben füröd ek 15 percig. A cso
port mindennap nagyobb lesz s 
legújabban egy pécsi orvos is 
csatlakozott a társasághoz, aki 
egyebké; t kijelentette, hogy bár 
kit 10—12 napi előkészítés után 
hozzászoktat a téii fürdéshez. 
Szikszay egy eszéki, hatósági 
orvos bizonyítványával igazolta, 
hogy a Diávaban 26 fokos hideg
ben is ren dszeresen íürdött a 
legkisebb meghűlés nélkül. Aki
nek kedve van hozzá, ehhez Mo
hácson is alkalma van. Egy kis 
téli strandeiet igen élénkítené a 
télbefordu ó szigeti füzest . .

— És mi újság a kartell 
fronton ? Kissé kezdjük már 
únni ezt a a folytonos kartell fel
hány forgatást — mondhatja az ol
vasó, de magunk is mondjuk. 
Őszintén és tiszta szívből utaljuk 
a kartelleket s nem is igen imánk 
ha nem kellene folyton megerezni 
s jelenlétüket. Még nagyobb bá
nattal és szomoruságyal jelezzük 
azonban, hogy — mint egy szak
lapban olvassuk — újabbak szü
letnek. Kissé termékények, a drá
gák. Nem egykepártiak így csak 
ezen a héten „a részvénysör* va
lamennyi konszernvállalta ősz- 
szeolvasztásának gondolata me
rült fel, aztan „Koncentráció a 
gyógy növény kereskedelemben" 
amellyel a kivitel központosítását 
tervezik, állítólag azért, hogy a 
térni lői árakat emeljék... Na itt 
azonban kérem, csak úgy kerül
getik a dolgot, de már a követ-

mány gyűjtő be ne kopogtatna. 
A lakósságnak nincs módjában 
ellenőrizni, hogy tényleg a jel
zett célra gyűjtenek e, van e en 
gedélyük s a legtöbb helyen még
is csak adnak Ezeknek az ado
mány gyűjtéseknek van aztán 
még egy árnyoldala. És pedig az, 
hogy az

ilyen adományok tekin
télyes százaléka legális 
jutaléka a gyűjtőnek 
s csak kis hányad jut a 
tényleg engedélyezett 
célra.

Ha már ezt a renszert orszá
gosan nem tiltják be, a város
nak kell intézkedni. Itt van épülő
félben levő fogadalmi templo 
műnk, elhanyagolt szegény 
ügyünk és még sok más prob
léma, amely megoldásra vár s 
amelyért a mohácsiaknak kell 
áldozatot hozni. Tiltsa el tehát 
a város ezeket a gyűjtéseket, 
vagy legalább is olyannyira 
korlátozza, hogy a mohácsiadnak 
maradjon a helyi célokra is.

Előre is biztosítjuk, hogy a 
lakosság igen hálás lesz ezért az 
intézkedésért.

kező oldalon egesz szépen kiug
rik a lóláb, amennyiben „Újra 
megalakul a ltvelboriték kartell" 
s ebben valamennyi gyár rész 
vesz, megjegyez ve, hogy 10 — 15% 
al emelik az arakat itt meg a 
szöveg is őszinte, nemcsak a 
cim, mert eszerint a boritékgyá- 
rak a mostani arait mel ett nem 
találtak meg a szá llításaikat s 
ezert volt szükség a kartellre. 
Tisztelettel jelentjük, a héten nem 
született több kartel, vagy ha 
igen azt egész biztosan már a 
születése pillanatában feloszlatta 
a kormány. Mind I Ezeket azon
ban nem

— A vármegye kisgyülése. 
Baranya varmegye kisgyülése f. 
hó 5-én tartotta rendes ülését, 
amelyen Mohácsról es kornyéké
ről Erős József ny. igazgató-ta
nító, Gossrnann Márton földbir
tokos és Heckenberger Konrad dr. 
kormanyfőtanacsos je.entek meg. 
A ktsgyüles parto'ólag a közgyű
lés eleterjeszti Németbóly nagyköz
ség ^kérelmet, hogy minden év 
december 10-én országos vasárt 
tarthasson.

— Felhívás. Elaggott, elsze
gényedett és nélkülöző iparosok, 
akik karácsonyi segelyre igény t 
tartanak, nyújtsák be kérvényü
két sürgősen az ipartestület iro
dájában. Az ipariestület vezető 
sege felkéri mindazokat, akik 
szívesek voltak az iparos tombo
lára adományt jegyezni, vagy 
azok elkészítését vállalni, hogy 
adományaikat az elrendezés vé
gett (kivéve az élelmiszereket) 
szolgáltassák be az ipartestület 
jegyzőjének.

— Csökkentik a LÁB. köl 
csőn kamatát. A pénzügyminisz
tériumban intézkedés készül, 
amellyel a LÁB. kölcsönök kama 
tait az eddigi 7% hely ett 5% ra 
csökkentik. Ugyanakkor azon 
tisztviselőkről és nyugdíjasokról 
is kivannak gondoskodni, akik 
lakbérük lekötésével hosszú le
járatú kölcsönt vettek fel házépí

tésre. Ezeknek a törlesztést öt év
vel hosszabbítják meg s igy az 
egyes részleteket csökkentik. — 
Ha soká igy megy csak a szabad 
foglalkozu intelligencia, ipar és 
kereskedelem marad mostoha 
gyermeknek, amely foglalkozási 
ágakat biztosan igen érdekli, hogy 
mivel szolgált rá erre ?

— Heuréka! Ez aztán igen, 
Szerkesztő Ur 1 Hogy mi erre néni 
jöttünk rá! Hiába, van az angol
nak esze. Ugyanis, mint olvasom 
Anglia megüzente Amerikának, 
hogy december 15 én hét és féí 

j millió dollár „jelképes fizetést tel
jesít* Hát ez már okos dolog. 
Ezenel bejelentem mindazoknak, 
akiké', illet, tehát: Adóhivatal, For- 
ga'miadóhivatal, fogyasztásig adó- 

; hivatal, az összes pénzintézetek 
és összes m. tisztelt hitelzőimnek 

' hogy jelképesen kifizettem min
dent. Nem tartozom egy árva pe- 

J tákkal sem. Minden el van intézve, 
jelképesen, csak a nyugtákat ké
rem elküldeni. Ezt azonban mar 
nem jelképesen, hanem igazában. 
Hogy, hogyan kell jelképesen fi
zetni, az egész biztosan azonban 

' nem tudom, de ha hitelzőimet 
érdekli a dolog, forduljanak Ang
liához, ahol bővebb információkat 
kaphatnak.

jelképes fizetésképtelen.

— Téli divatlapok megér
keztek és kaphatók Fridrich Oszkár 
könyv-, zenemű- es papirkereske- 
desében Mohács.

— Az uj nyugdíjtörvény ja 
vaslat. Az egész tisztviselő tár
sadalom fokozott figyelemmel ki
séri az uj nyugdíj törvény javas- 

I lat tárgyalását, amely újabb meg
szorításokat hoz, amugyis meg- 
nyirtbált fizetésüknek és nyugdi
juknak. A vitából Túri Béla fel
szólalás* magaslolt ki, aki igen 
helyesen ránutatott a politikai 
nyugdijakra, amelyek ugyanannyi 
eredményt hoztak volna a költ
ségvetésnek, de sokkal igazsigo 
aoo lett volna azok megvonási.

— Nagy kedvezmények a 
Kisipar részére a közszállitá- 
soknál. Az iparfejlesztési törvény 
végrehajtásával kapcsolatban ké
szülő uj közszállitási szabályzat, 
hir szerint, nagyobb kedvezmé
nyeket fog biztosítani a kisipar 
részére, A tervezet szerint az 
asztalos, lakatos, bádogos, üveges, 
tetőfedő, mázoló, cserepkalyhas, 
műszerész, gáz-es vízvezeték sze
relő, villanyszerelő es ruházati 

i iparosok, valamint kárpitos, órás, 
könyvkötő stb. iparokhoz tartozó 

j szállításnál 500 pengőn aluli ér
téknél csak kisiparos kaphatja 
meg a rendelést, ha il/en aján
lattevő van. Az uj szállítási sza
bályzat ezenfelül még sok ked 
vezményt fog biztosítani a kisipa
rosoknak.

— Anyakönyvi bejegyzései 
szerint 1933. évi novevember hó 
1-től 1933. december hó 7-ig 
Születések; Michelisz József éa 
Weisz Verona gyermeke: József, 
Tomasev János és Kulutácz Anna 
gyermeke : János, lioskics Mátyás 
és Kulutácz Mara gyermek;; 
Adám, Vida Lajos és Bödök Ju
lianna gyermeke : Lajos. Házai 
ságkötések: (Nem voltak.) 77a. d- 
lozások: Gaal Nándor 76 éves, 
lioskics Ádám 1 napos, Papp Já
nos 41 éves, Schneider Jozse c 

I 53 éves, Sbhwertföger János 46 
I éves, Krémer Konrádné 43 éves
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— Rákospalotán és Mohá
cson legkisebb a pótadó. 
Amidőn közöljük, hogy Baranya- 
varmegye alispánja Mohács me
gyei város 1934. évi háztartási 
és egyéb alapjainak költségveté
sét jóváhagyta és a városi pót
adót 48% bán állapította meg, 
nem mulaszthatjuk el, hogy meg 
re állapítsuk, hogy az eddig be
érkezett adatok tanúsága szerint 
Rakospalotán és városunkban leg
kisebb a pótadó. Rákospalota 
priadója ugyanis 46%, míg vá
ró -unkké 48% A pótadó nagy- 
s garak ilusztrálására az aláb- 
t akban közöljük, hogy néhány 
ni■ s városban hány százalékos a 
po adó : Baja 60, Hódmezővásár- 
hei\ 150, Újpest 50, Kaposvár 
72, Gyula 98, Jászberény 100, 
Kecskemét 254, Pécs 50, Szék- 
• >rd 63, Győr 57, Miskolc 84%. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy a 
varos ebben a rendkívüli nehéz 
id< kben is ^egyensúlyozott gaz
dálkodásával cdahatott, hogy a 
pctadok kivetésénél is előnyös 
helyzetbe juttatta a várost.

— Európa leglovagiasabb 
népe. A Berliner Tageblatt, a 
sok százezer példányban megje
lenő berlini napilap két oldalas 
n ellekietben foglalkozik Magyar
országgal s Európa leglovagia
sabb népének nevezi a magyaro
ka'. A meleg barátságot eláruló 
c kk mindenesetre jelentősen szol 
galja a német-magyar közeledés 
po itikaját.

Pécsi EAC-MTE 4:2 (1:1)
Pécs. Bajnoki. Biró: Kemény.

Egyiknek sem sikerült. A pé- 
csiekrek nem sikerült gólarányt 
javítani, amit pedig előre elköny
veltek és beharangoztak egy sé
tagalopp formájában. Az MTE- 
nek nem sikerült győzni. Furcsán 
hangzik ez, de nem elírás, nem 
is fantazmagória, amit papirosra 
vetettünk, mert ilyen alkalom nem 
mindig kínálkozott, a t EAC ot 
otthon megverni. Hozzájárult eh
hez a PEAC elbizakodottsága, 
mely sok gólt akart rúgni és a 
mohácsi fiuk szenzációs játéka. 
A pécsiek alig akartak hinni sze
müknek, amikor látták küzdeni 
az utolsó helyen fekvő MTE et. 
Nem akarták azt sem elhinni, hogy 
a pécsi vezetést kiegyenlítse, sőt 
a 11. félidő elején magához ra
gadja a vezetést is. A sors tra
gikumához tartozik aztán, hogy 
2 : 1-nél Németvargát a pécsi Ha- 
lflS .egyetemi" stílusban tegye 
harcképtelenné. 10 emberrel szem
ben a PÁC most már eredmé
nyes tudott lenni.

Az MTE, pedig a tartalékosán 
szerepelt Zsemberi helyett Ludvig 
játszott hátvédet, meg is felelt, 
Mózer pedig a tribünről nézte a 
játékot, pedig ő nemcsak mint 
hátvéd, de mint kapus is kisegít
hette volna az MTE-t s ezzel 
hozzásegíthette volna a győze
lemhez. Az MTE semmivel ' sem 
volt rosszabb ellenfelénél. A PEAC 
nem érdemelte meg a győzelmet, 

nem is jutott volna hozzá, ha 
Halas nem .redukálja" az MTE 
létszámát. A pálya csüszós. ke
ményre fagyott volt, mely bizony 
nem volt a játékra legalkalmasabb, 
a nagy hidegben (egy szál tri
kóban brrr I) pedig minden mo
hácsi iparkodott mozogni, nehogy 
odafagyjon a talajhoz. Kellemes 
meglepetés volt a csatársor friss, 
eleven mozgékony jateka s ebbei 
Berta jó centerjatéka, a többiek 
is kitettek magukért. A halfsor 
jó, a védelem ellen sem lehet 
kifogás, a gólokról nem tehetnem.

A PEAC játékmodora nem tar
tozik a fairseg fogalomkörébe, 
amit ők műveltek, az a testi ép
ség legnagyobb fokú veszélyez
tetése volt, ebben is messze elül- 
járt Halas.

Kémény a mérkőzést a .pécsiek
nek" vezette. Halast okvetlenül 
ki kellett volna állítania.

Harangszóra kezdődik a játék 
(12 órakor) és első tAmad st a 
PEAC vezetői, az MTE vedelnie 
azonban résen van. A kőkemény
re fagyott palya nem kedvez a 
játéknak eleinte középen folyik a 
játék, majd a 15 p-ben a PEAC 
Drosnyák dugójával vezet M. O. 
Heves ellentámadás a felelet az 
MTE részéről, de a pécsi vede
lem, ha tuikemenyen is, de ment. 
A félidő közepe táján történik az 
egyenlítés. Barác hosszú labdat 
ad előre, Berta elcsípi, Veréb ke
resztezni akarja, Berta hirtelen 
leállítja a labdát, Vereb elfut mel
lette s ő nyugodtan lövi a labdat 
a gólba 1 : 1. A pécsiek teljesen 
megzavarodnak s védekeznek, 
ami sikerül is nekik a felidő 
végéig.

Szünet után az MTE tovább 
rohamoz, a pécsi k nu-g be sem 
melegedtek, amikor D eh • r ab 
dója balra kerül Linkaliuz ,-ki 
a tétovázó Simon mellett b en éli 
1 : 2.

Azonban az öröm nem soká 
tart, alig 5 perc múlva pécsi tá
madásnál, Nemetvarga a labda 
felé nyúl, Halas pedig te ies erő
vel megrugja a vallat, ugy hogv 
a kapus harcképtelen 1 sz, a bíró 
nem látottt szabály taansagot. 
Linka áll a kapuba. Az MTE 
10 emberrel most sem adja fe< a 
harcot és küzd, de mar nem 
tudja annyira ellensúlyozni a pé
csiek támadását. Linka a kapu
ban nem tudja megakadályozni 
Halas és Dorosnyak góljait, me
lyek pécsi győzelmet, véres ve
rejtékkel kiharcolt győzelmet je
lentenek.

•
A szövetség a félbeszakadt 

MTE—DPAC mérkőzés újraját
szását rendelte el Mohácson, de
cember 10-én. Reméljük, hogy a 
DEAC elleni jó játék újra meg
elevenedik a DPAC ellen is es 
sikerre viszi a mohácsi szineket. 
A mérkőzés délután fél 2 órakor 
kezdődik. (Mindkét fél kéri az 
haiasztast tavaszra).

DVAC-PSC 4 : 0 (3. 0) meg
ismételt mérkőzés.

Hátra van még a PEAC—DVAC 
mérkőzés, mely az őszi elsőséget 
dönti el.

Felelés sierkesstö : 
BÁN ANDRÁS. 

Laptuialdono* *s kiad* t 
FRIDRICH OSZKÁR.

NYILTTER
Az ezen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősséget a szerkesztőség.)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik Istenben bol

dogult felejthetetlen édes anyánk

özv. Németh Józsefné 
elhalálozása alkalmával mélysé
ges fájdalmunkat részvétnyilvá- 
nitásukkal, virágküldéssel, avagy 
a temetésen való megjelenésük 
által enyhíteni igyekeztek, fogad
ják ezúton is a leghálásabb kö- 
szönetünket

Mohács, 1933 december hó 7.

A gyászoló család.

ERTESITES!
Privát 

sertésvágást 
2 pengőért vállalunk.

Szivet pártfogást kérnek 

HENCZLER LAJOS 
ét 

MÜLLER IMRE 
Apponyi ucca 8.

1933 vh. 1113. sz.

Árverési hirdetmény.
Az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a 

értelmében közhírré teszem, hogy 
a dr. Német Kálmán ügyvéd által 
képviselt Eckhardt Sebestyén és 
érdektársai végrehajtatók javára 
végrehajtást szenvedett német
mároki lakos ellen 605 pengő 
tőke és járulékai erejéig a mohácsi 
kir. járásbíróság 1933. Pk. 4820 sz. 
végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőnél 1933. évi julius hó 
26-an le , illetve felülfoglalt és a 
628/1933. sz. foglalási jegyző
könyvben 1—4 tétel alatt össze
irt 1421 P 50 fillérre becsült in
góságokra a mohácsi kir járás
bíróság Pk. 4820 1933 számú 
végzésével az árverés elren
deltetvén, annak az 1908.
évi XLI. t e. 20 § a alap
ján fent megnevezett s a
foglalási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnő más foglaltatok javara is az 
árverés megtartását elrendelem, 
de csak arra az esetre, ha kielégítési 
joguk még ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igény
kereset folyamatban nlnca 
végrehajtást szenvedő lakásán, 
üzletében Németmárokon leen
dő megtartására 1933. évi de
cember hó 29. napjának délután 3 
óráját tűzöm ki, amikora biróilag 
lefoglalt bútor, üzletberendezés, 
kül. áruk, gazd. felszerelés stb. 
s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés ellené
ben eladom. Az árverés alá kerülő 
ingók a becsérték kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem adha
tók el.

Az olyan ingóság árverésén, 
melynek becsértéke 1000 pengő, 
csak az vehet részt, ki 10% bá
natpénzt letesz.

Mohács, 1933. évi december hó 
3 án.

Kariyó Béla
kir. bir. végrehajtó.

69 pengő 
Fixemp 

A középosztály öltönye 
Állandó használatban is évekig 

uj marad.
Mohácsi lerakat

ROSENTHAL LAJOS cégnél.
Árok ucca 2. számú

ház eladó.
Bővebbet

SCHLITZER EMIL
háztulajdonosnál.

Mohács megyei város polgármesterétől. 
7168 1933. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a választás 

alá nem eső virilista képviselők 1934. 
évre szóló névjegyzékének összeállítá
sára a képviselőtestület által megválasz
tott küldöttség folyó évi december hó
13- án délután 3 órakor a városháza 
tanácstermében tartja nyilvános ülését

Ezen küldöttség által összeállított 
névjegyzék pedig az 1886. évi XXII. 
t-c. 33. §-a alapján a városházán a 
főjegyzőnél 1933. éri december hó
14- töl 18lg bezárólag 5 napon át 
közszemlére lesz kitéve

Mohács, 1933. évi december hó 9-én.

Dr. Margitay Lajos 
polgármester.

Játékkártya 
legelőnyösebb 

beszerzési 
forrása

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedése

ALADDIN
petróleumgáz lámpára

Nincs pumpálás. előmelegítés.
Automatikus üzem. — 125 gyertyaerejű hófehár 
izzófény, szagtalan, 7 aj t a I a n. robbanás -enteu,

ÁTALAKÍTÁSHOZ 
SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK 

p 20,-

Kérjen díjmentes bemutatást 
KRAMER ANTAL FIAI cégtől 

Mohács.
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Vendéglősök 
figyelmébe!

Papírszalvéta, minden 
nagyságban és árban 
legolcsóbban kapható:

FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedésében 

Mohács. Telefón 67.

ÉRTESÍTÉS.
Privát 

sertésvágást 
jutányos áron vállalok.

Szives pártfogást kér 
Cvenits Ferenc 

hentes 
Perényi ucca 48.

r_- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heti előjegyzési, fali és 
házinaptárak 

kaphatók

Fridrich Oszkár
könyv* és papirkereskedésében, Mohács

u.____-______________________________________________ j

Piaoi áraki
Búza — — 9.50 p
Rozs — — 4.— p
Árpa — 6.— p
Zab — — 6 — p
Tengeri csöves 3__p
Tengeri morzs. 7.50 p
Bab — — 9.— p

A dunaszekcsői piac-téren álló 

437. sz. ház, 
mely áll, 6 szoba, 3 konyha, 3 pince, 
3 présház és 2 szép nagy bolthelyiség
ből, a hozzátartozó szántóföld és 
szőlővel együtt azonnal szabad kézből 

eladó, esetleg bérbeadó. 
Értekezhetni lehet ugyanott

KISSFALUDY VIDOR 
ny. jegyzőnél.

Kényszerkölcsönt veszek
minden tételt

Bán András
hiteliroda.

eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

Férfi inget 
bármely kivitelben és mindennemű férfi 
fehérneműt mérték szerint szavatosság- 

i gal készít: Pontosan! Szépen! Gyorsan! 
Olcsón!

VOZ?ZS£K
férfi fehérnemű üzeme.í - 1

TÖLTŐTOLLAK
óriási választékban

1 pengőtől 28 pengőig 
kaphatók

FRIDRICH OSZKÁR 
könyv- és papirkereskedésében 

Mohács.

re

On nem tudja mit eszik,
mert a tej lehet piszkos, fertőzött, hamisított, 
.csekély zsírtartalmú s bármily olcsóm adják^is

Ön ráfizet.
Szövetkezetünk a tejet állandóan vizsgálja, tagjait 

ellenőrzi s igy
garantáltan tiszta, zsírdus tejet adunk. 

Házhoz is szállítunk!

Mohácsi Kisgazdák Tejszövetkezete
Szentháromság u. 3. szám.

■

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.




